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Ato Conjunto nº 01/2013-PGJ/CGMP 
(compilado) 

 

Estabelece o regimento das 

correições e inspeções, regulamenta 

o estágio probatório de membros do 

Ministério Público e especifica as 

pastas, livros e relatórios obrigatórios 

das Promotorias de Justiça. 

 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA e o CORREGEDOR-GERAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso das atribuições que lhe são conferidas, 

respectivamente, pelo artigo 19, inciso XXI, e pelo artigo 36, inciso IV, 

ambos da Lei Complementar Estadual nº 85, de 27 de dezembro de 

1999, estabelecem: 

 

 

TÍTULO I 

Das correições e inspeções nas Promotorias de Justiça do Estado 

 

 

CAPÍTULO I 

Da Correição Ordinária 

 

Art. 1º – A correição ordinária nas Promotorias de Justiça do Estado será 

presidida pelo Corregedor-Geral ou pelo Subcorregedor-Geral do 

Ministério Público, e tem por objeto a análise e valoração quanto à 

atuação funcional de membros do Ministério Público, tais como a 

regularidade do exercício das atividades, a eficiência, a qualidade, a 

produtividade, a assiduidade e a pontualidade no desempenho de suas 

funções diárias, o cumprimento das obrigações institucionais e legais e 

dos atos dos órgãos superiores da Instituição e do Conselho Nacional do 

Ministério Público e a contribuição/participação em programas, projetos 

e planejamentos institucionais implementados por órgãos da 

Administração Superior da Instituição. 

§ 1º – Para a realização das correições ordinárias, o Corregedor-Geral 

e/ou o Subcorregedor-Geral serão auxiliados por membros da equipe 

da Corregedoria-Geral, composta pelo Promotor-Corregedor Adjunto 

e/ou por Promotores-Corregedores, aos quais serão delegadas as 

atribuições para o exercício de todos os atos correcionais. 

§ 2º – Eventualmente, em situações de necessidade, o Procurador-Geral 

de Justiça, mediante solicitação do Corregedor-Geral do Ministério 
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Público, poderá autorizar que Procurador de Justiça ou Promotor de 

Justiça de entrância final integre a equipe correicional mencionada no 

parágrafo anterior. 

§ 3º – A correição ordinária será realizada pela Corregedoria-Geral ao 

menos uma vez por triênio, em cada Promotoria de Justiça do Estado 

(art. 3º, caput, e inciso I, da Resolução nº 43/2009-CNMP). 

§ 4º – Deverão estar presentes aos atos de correição, obrigatoriamente, 

o membro do Ministério Público em exercício e os servidores e 

estagiários lotados na Promotoria de Justiça. 

§ 5º – A ausência injustificada do membro do Ministério Público aos atos 

de correição constitui infração a dever funcional (art. 164, inciso I, alínea 

“b”, da LCE 085/99), a de servidores será objeto de comunicação à 

Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos e a de 

estagiários será objeto de comunicação ao CEAF. 

 

Art. 2º – A realização da correição ordinária será comunicada ao 

membro do Ministério Público em exercício na Promotoria de Justiça, 

com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência, mediante ofício 

eletrônico, encaminhado ao e-mail funcional, que: 

I - indicará a Promotoria de Justiça e o membro do Ministério Público 

sujeitos à correição, com informações quanto à data, horário e local do 

início dos trabalhos correicionais; 

II - encaminhará os modelos de certidões a serem elaboradas pelas 

serventias judiciais, a especificação quantitativa e qualitativa dos 

procedimentos e processos a serem examinados pela equipe de 

correição e o questionário de correição e respectivos anexos, a serem 

integralmente respondidos pelo membro do Ministério Público, dentre 

outros materiais necessários a viabilizar a realização dos atos de 

correição.  

 

Art. 3º – O questionário referido no inciso II do artigo anterior, dentre 

outros dados, deverá conter: 

I – a especificação da Promotoria de Justiça e da Comarca, com 

indicação do endereço físico e eletrônico e dos telefones respectivos, e 

informações quanto a eventuais carências materiais e humanas; 

II – o nome do membro do Ministério Público em exercício na Promotoria 

de Justiça, com respectiva indicação da data de início das atividades 
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na unidade ministerial respectiva, assim como o nome do membro que 

exerceu a titularidade em período imediatamente antecedente; 

III – informações a respeito de eventual gozo de férias, licenças, 

afastamentos ou designações cumulativas no último triênio; 

IV – indicação do endereço físico e eletrônico, e dos telefones 

respectivos, do membro do Ministério Público em exercício na 

Promotoria de Justiça, informando-se eventual autorização excepcional 

para residência fora da Comarca; 

V – a especificação quanto às atribuições a cargo da Promotoria de 

Justiça, com indicação do número e data da resolução de distribuição 

de serviços; 

VI – o nome dos estagiários, com indicação da natureza contratual com 

a Instituição, e o nome dos servidores, com indicação dos respectivos 

cargos;  

VII – informações a respeito de eventual exercício do magistério, 

especificando se houve comunicação respectiva à Corregedoria-Geral, 

nos termos do Ato Conjunto 05/2011 – PGJ/CGMP; 

VIII – informações a respeito do relacionamento do membro do 

Ministério Público com autoridades da Comarca, de realização de 

atividades relativas à Promotoria das Comunidades e de participação 

em reuniões de Conselhos Municipais e em eventos locais relacionados 

às áreas de atribuição; 

IX – detalhamento específico de realização de atividades relacionadas 

ao Planejamento Estratégico da Instituição e a outros 

programas/projetos de atuação, desenvolvidos por órgãos auxiliares 

e/ou superiores da Instituição; 

X – indicação da média semanal de audiências judiciais, audiências na 

Promotoria de Justiça e atendimento ao público, especificando-se os 

assuntos de maior incidência; 

XI – informações quantitativas e qualitativas relacionadas aos 

procedimentos e processos, extrajudiciais e judiciais, a cargo da 

Promotoria de Justiça, com indicação da regularidade e pontualidade 

dos serviços respectivos; 

XII – Informações quanto à existência e regularidade de utilização de 

pastas, livros e relatórios obrigatórios da Promotoria de Justiça; 

XIII – formulários contendo especificação das crianças e adolescentes 

acolhidos institucionalmente ou inseridos em programas de acolhimento 
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familiar, de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas 

de semiliberdade ou internação, e de presos, provisórios ou definitivos, 

em cumprimento de pena privativa de liberdade, conforme modelo-

padrão da Corregedoria-Geral. 

   

Art. 4º – A publicidade das correições, a serem realizadas em cada uma 

das Promotorias de Justiça do Estado, será observada pela 

Corregedoria-Geral da seguinte forma: 

I – o calendário de correições ordinárias será divulgado na página da 

Corregedoria-Geral, constante do site oficial do Ministério Público na 

internet, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias a cada 

Promotoria de Justiça, somente podendo ser alterado por motivos 

relevantes ou inesperados, a serem informados no mesmo canal; 

II - a realização de correição ordinária em cada Promotoria de Justiça 

será comunicada, mediante ofício com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, ao Juiz de Direito competente, solicitando-se a 

designação de local adequado no Fórum para a realização dos 

trabalhos correcionais, ao Corregedor-Geral da Justiça e ao Presidente 

da respectiva Subseção Regional da Ordem dos Advogados do Brasil; 

III – no transcorrer dos trabalhos de correição ordinária, os integrantes 

da equipe da Corregedoria-Geral poderão realizar atendimento ao 

público, com o objetivo de recepcionar notícias, sugestões, elogios e/ou 

reclamações, por parte de munícipes, profissionais do meio forense e 

representantes da comunidade em geral, em relação à prestação do 

serviço e ao funcionamento da unidade do Ministério Público, a 

eventualmente demandarem providências administrativo-disciplinares. 

Parágrafo único – Em complemento à publicidade especificada neste 

artigo, o membro do Ministério Público, em exercício na Promotoria de 

Justiça a ser correicionada, deverá afixar avisos da realização dos atos 

de correição em locais apropriados, situados no prédio do Fórum ou no 

imóvel-sede da Instituição, comunicando, por ofício, os Chefes dos 

Poderes Executivo e Legislativo locais, as autoridades policiais e os 

representantes de Conselhos Municipais locais, facultando-se a 

divulgação na imprensa local. 

 

Art. 5º - Cumpre ao membro do Ministério Público sujeito à correição: 

I – entregar ao Corregedor-Geral ou ao Subcorregedor-Geral, logo ao 

início dos trabalhos correicionais, o questionário de correição e 

respectivos anexos, integralmente respondidos, em material impresso e 

em meio eletrônico; 
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II – disponibilizar à equipe da Corregedoria-Geral, logo ao início dos 

trabalhos correcionais: 

(a) os procedimentos e processos judiciais, físicos e/ou eletrônicos, 

contendo manifestações ou pronunciamentos do membro do Ministério 

Público correicionado, na forma previamente discriminada a este 

quando do encaminhamento do material de correição; 

(b) a integralidade dos procedimentos extrajudiciais, físicos e/ou 

eletrônicos, em tramitação na Promotoria de Justiça, na forma 

previamente discriminada ao membro do Ministério Público quando do 

encaminhamento do material de correição; 

(c) o controle de carga de autos judiciais ao membro do Ministério 

Público, preferentemente em arquivo eletrônico, com indicação de 

data da carga e data de devolução de cada autuado em cartório, 

referente ao período compreendido entre a data da última correição e 

a data da atual correição; 

(d) o registro de atas de sessões de julgamento em plenário pelo 

Tribunal do Júri da Comarca, preferentemente em arquivo eletrônico, 

com participação do membro do Ministério Público correicionado; 

(e) as pastas e livros obrigatórios, previstos no art. 22 e 23 deste Ato; 

(f) quaisquer outras informações, documentos e autuados, solicitados 

pela equipe de correição, e que possam ser extraíveis do sistema PRO-

MP e/ou dos demais sistemas de informação utilizados pela Promotoria 

de Justiça; 

III – adotar as providências necessárias para que as certidões cartoriais 

sejam efetivamente elaboradas e disponibilizadas pelas serventias 

judiciais logo ao início dos trabalhos correicionais, na forma 

previamente discriminada quando do encaminhamento do material de 

correição. 

Art. 6º – O Corregedor-Geral, o Subcorregedor-Geral e os Promotores-

Corregedores, no transcorrer dos trabalhos de correição, procederão 

ao exame do material indicado no artigo anterior, aos fins discriminados 

no art. 1º, caput, deste Ato.  

§ 1º – A critério do Corregedor-Geral ou do Subcorregedor-Geral, o 

exame de autuados, judiciais e/ou extrajudiciais, poderá ser feito por 

amostragem que assegure, de forma efetiva e adequada, a verificação 

de todas as áreas de atuação do membro do Ministério Público 

correicionado. 
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§ 2º – O exame referido neste artigo também compreenderá a 

realidade de estrutura material e humana da Promotoria de Justiça, a 

ensejar, eventualmente, comunicação quanto às carências ou 

deficiências observadas, à Subprocuradoria-Geral de Justiça para 

Assuntos Administrativos, aos fins do disposto no art. 36, inciso XIV, da 

LCE 085/99, com cópia à Procuradoria-Geral de Justiça. 

 

Art. 7º – No transcorrer dos trabalhos de correição, ou mesmo ao seu 

término, o Corregedor-Geral, o Subcorregedor-Geral, o Promotor-

Corregedor Adjunto e os Promotores-Corregedores poderão externar 

orientações e recomendações aos membros do Ministério Público em 

exercício na Promotoria de Justiça – assim como aos servidores e 

estagiários –, de forma a contribuir ao aperfeiçoamento e 

aprimoramento da prestação do serviço e ao funcionamento da 

unidade do Ministério Público na Comarca. 

 

Art. 8º – As atividades realizadas pela Corregedoria-Geral no transcorrer 

da correição ordinária serão materializadas em relatório 

circunstanciado, com especificação da análise valorativa realizada, 

por área de atuação, observando-se expressamente os critérios 

estabelecidos no art. 162 da LCE 085/99 e no art. 1º deste Ato, as 

orientações, recomendações e elogios externados, e a eventual 

adoção de providências de ordem administrativo-disciplinar.  

§ 1º – A ementa do relatório de correição deverá sintetizar a essência 

valorativa dos trabalhos de correição, e a conclusão indicará o 

conceito global do membro do Ministério Público correicionado, 

variável entre “Ótimo”, “Bom”, “Regular”, “Fraco” ou “Insuficiente”, 

sendo estas informações registradas expressamente na ficha funcional 

respectiva, dando-se ciência, em caráter reservado, ao membro 

interessado. 

§ 2º – Não sendo possível valorar adequadamente a efetiva atuação 

do membro do Ministério Público sujeito à correição, de forma a 

fundamentar a atribuição de conceito respectivo, em razão do exíguo 

lapso temporal de exercício na Promotoria de Justiça, a correição 

ordinária poderá ser convertida em inspeção, prevista no art. 11 deste 

Ato. 

 

Art. 9º – A qualquer tempo, por determinação do Corregedor-Geral ou 

do Subcorregedor-Geral, os membros integrantes da Corregedoria-

Geral de forma virtual e sem comunicação prévia, poderão realizar atos 

análogos aos de correição, no sistema PRO-MP ou em outros sistemas 

de informação utilizados pelas Promotorias de Justiça do Estado, sempre 
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que oportuno ou necessário ao adequado exercício das atividades 

institucionais de orientação e fiscalização. 

Parágrafo único – Os atos de correição virtual, praticados na forma 

prevista no caput deste artigo, dispensam elaboração de relatório, 

tampouco atribuição de conceito, podendo, conforme a hipótese, 

ensejar a adoção de providências administrativo-disciplinares. 

 

CAPÍTULO II 

Da Correição Extraordinária 

 

Art. 10 – A correição extraordinária será presidida pelo Corregedor-Geral 

ou pelo Subcorregedor-Geral, e será realizada em caso de necessidade 

de imediato exame dos critérios correicionais definidos no art. 1º, caput, 

do presente Ato, de ofício ou em razão de notícias ou reclamações 

relativas a falhas, omissões ou abusos que possam comprometer a 

atuação do órgão de execução, o prestígio da Instituição ou a 

regularidade de suas atividades. 

§ 1º – A correição extraordinária: 

I – será realizada por determinação do Corregedor-Geral ou do 

Subcorregedor-Geral, ou por provocação do Conselho Superior do 

Ministério Público ou do Conselho Nacional do Ministério Público, nas 

hipóteses previstas no caput deste artigo; 

II – será comunicada ao membro do Ministério Público em atual 

exercício na Promotoria de Justiça, com pelo menos 5 (cinco) dias de 

antecedência, mediante ofício eletrônico encaminhado ao e-mail 

funcional, observando-se as demais disposições dos arts. 2º e 3º deste 

Ato. 

§ 2º – Para a realização das correições extraordinárias, o Corregedor-

Geral e/ou o Subcorregedor-Geral serão auxiliados por membros da 

equipe da Corregedoria-Geral, a ser composta pelo Promotor- 

Corregedor Adjunto e/ou por Promotores-Corregedores, aos quais serão 

delegadas as atribuições para o exercício de todos os atos correcionais. 

§ 3º – Aplica-se à correição extraordinária, no que couber, o disposto 

neste Ato para a correição ordinária, observando-se, na elaboração do 

relatório, o disposto no art. 8º, caput, e § 1º, e o registro das providências 

administrativo-disciplinares eventualmente adotadas.  

§ 4º – O relatório de correição extraordinária também será 

encaminhado a ciência do Procurador-Geral de Justiça e do órgão da 
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Administração Superior do Ministério Público que recomendou a sua 

realização. 

 

CAPÍTULO III 

Da Inspeção nas Promotorias de Justiça do Estado 

 

Art. 11 – A inspeção será realizada pelo Corregedor-Geral ou pelo 

Subcorregedor-Geral, em caráter informal e independentemente de 

cientificação prévia, e tem por objeto: 

I – o exame específico de:  

(a) atos que possam comprometer o prestígio ou a dignidade da 

Instituição ou que possam revelar incompatibilidade do membro do 

Ministério Público para o exercício do cargo ou função; 

(b) atos que possam configurar descumprimento de determinações, 

recomendações e resoluções dos órgãos da Administração Superior do 

Ministério Público e do Conselho Nacional do Ministério Público; 

(c) quaisquer outros atos que possam configurar infrações aos deveres 

funcionais e vedações legais previstos na LCE 085/99 e na Lei 8.625/93; 

II – o exame sumário, integral ou parcial, dos critérios correicionais 

delineados no art. 1º, caput, deste Ato, quando: 

(a) o exíguo tempo de exercício do membro do Ministério Público na 

Promotoria de Justiça impossibilite adequada aferição de aspectos 

qualitativos e quantitativos de sua atuação funcional, inviabilizando, 

assim, atribuição de conceito; 

 

(b) necessário para aquilatar, essencialmente, aspectos objetivos e 

quantitativos de pluralidade de Promotorias de Justiça da mesma área 

de atuação ou Comarca, inclusive para subsidiar juízo de convicção a 

respeito de eventual redistribuição de serviços e criação ou extinção de 

cargos específicos. 

 

§ 1º – No transcorrer das inspeções poderão ser examinados: 

I – o conjunto de materiais discriminados no art. 5º, inciso II, do presente 

Ato; 

II – a critério do Corregedor-Geral, do Subcorregedor-Geral ou dos 

integrantes da equipe de inspeção, quaisquer outros documentos, 

procedimentos e processos, extrajudiciais e/ou judiciais, físicos ou 
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eletrônicos, que se relacionem à atividade funcional do Ministério 

Público na Promotoria de Justiça. 

§ 2º – O membro do Ministério Público inspecionado deverá 

disponibilizar prontamente à Corregedoria-Geral a integralidade do 

material solicitado, para análise e apontamentos que se fizerem 

necessários. 

§ 3º – Para a realização das Inspeções, o Corregedor-Geral e/ou o 

Subcorregedor-Geral poderão ser auxiliados por membros da equipe da 

Corregedoria-Geral, composta pelo Promotor-Corregedor Adjunto e/ou 

por Promotores-Corregedores, aos quais serão delegadas as atribuições 

para o exercício de todos os atos de Inspeção. 

 

Art. 12 – Da inspeção será elaborado relatório sumário, de caráter 

reservado, que será encaminhado ao membro do Ministério Público 

inspecionado e ao Procurador-Geral de Justiça.  

§ 1º – Nas Comarcas ou áreas especializadas de atuação onde houver 

mais de um membro do Ministério Público em atual exercício, poderá 

haver relatório de inspeção único, com referência à atuação de todos. 

§ 2º – Aplica-se à visita de inspeção, no que couber, o disposto neste 

Ato para a correição ordinária, registrando-se, no corpo do relatório, as 

providências administrativo-disciplinares eventualmente adotadas e a 

determinação de anotações de relevância na ficha funcional do 

membro do Ministério Público inspecionado. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Inspeção nas Procuradorias de Justiça do Estado 

 

Art. 13 – O Corregedor-Geral e/ou o Subcorregedor-Geral do Ministério 

Público, de ofício ou por recomendação dos órgãos da Administração 

Superior da Instituição, poderão realizar inspeção nas Procuradorias de 

Justiça do Estado (art. 36, inc. II, e art. 37, parágrafo único, inc. II, ambos 

da LCE 085/99). 

Parágrafo único – Para o trabalho de inspeção o Corregedor-Geral e/ou 

o Subcorregedor-Geral serão acompanhados por uma Comissão 

formada por três Procuradores de Justiça, indicados pelo Corregedor-

Geral e designados pelo Procurador-Geral de Justiça. 
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Art. 14 – A inspeção terá por objeto a verificação da regularidade 

administrativa dos serviços de distribuição e devolução de processos, 

físicos ou virtuais, da qual o Corregedor-Geral ou o Subcorregedor-Geral 

elaborará relatório, de caráter reservado, que será encaminhado ao 

Procurador de Justiça inspecionado, ao Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores de Justiça e ao órgão da Administração Superior do 

Ministério Público que a recomendou. 

 

Art. 15 – Aplica-se às inspeções nas Procuradorias de Justiça, no que 

couber, o disposto no capítulo anterior. 

 

 

TÍTULO II 

Do Estágio Probatório 

 

Art. 16 – A Corregedoria-Geral realizará permanente análise e 

valoração da conduta e atuação funcional do membro do Ministério 

Público, no transcorrer do período do estágio probatório. 

§ 1º – Para o exercício de tais atribuições, o membro do Ministério 

Público em estágio probatório, até 15 (quinze) dias após o final de cada 

trimestre do ano civil, encaminhará à Corregedoria-Geral, em arquivos 

eletrônicos, cópias de todas suas manifestações jurídicas, de qualquer 

natureza, elaboradas nos feitos extrajudiciais e judiciais que atuar como 

órgão agente ou interveniente, excetuando-se aquelas de mero 

expediente ou de impulso processual, assim especificadas: 

 

I – área criminal: 

(a) portarias de instauração de procedimentos investigatórios criminais; 

(b) promoções de arquivamento em inquéritos policiais, termos 

circunstanciados de infração penal e procedimentos investigatórios 

criminais; 

(c) manifestações relativas a autos de prisão em flagrante e a prisões 

cautelares diversas; 

(d) manifestações relativas a medidas cautelares outras, desvinculadas 

da prisão; 

(e) denúncias e aditamentos, orais ou por escrito, com respectivas cotas 

contemporâneas; 
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(f) manifestações na fase do art. 366 do CPP; 

(g) alegações finais, por memoriais ou orais, estas últimas mediante 

gravações, em áudio e vídeo, do conteúdo do pronunciamento 

específico; 

(h) atas de audiências de instrução e julgamento do juízo criminal 

comum; 

(i) atas de audiências preliminares e de instrução e julgamento do 

Juizado Especial Criminal; 

(j) atas de sessões de julgamento em plenário pelo Tribunal do Júri;  

(l) razões, contrarrazões e outros pronunciamentos em sede recursal; 

(m) manifestações em sede de execução penal; 

(n) outras manifestações; 

 

II. área da infância e da juventude: 

(a) iniciais de ações civis públicas e/ou de outras ações, de 

conhecimento ou cautelares; 

(b) atas de audiências de conciliação e de instrução e julgamento;  

(c) promoções de arquivamento relativas a apuração de prática de 

atos infracionais; 

(d) termos de oitiva informal e termos de remissão; 

(e) representações por prática de ato infracional, com respectivas 

cotas contemporâneas; 

(f) alegações finais em ações socioeducativas, por memoriais ou orais, 

estas últimas mediante gravações, em áudio e vídeo, do conteúdo do 

pronunciamento específico; 

(g) razões, contrarrazões e outros pronunciamentos em sede recursal; 

(h) outros pronunciamentos, incidentais ou de mérito, elaborados como 

órgão agente ou interveniente; 

 

III. áreas cível, de família, de registros públicos e especializadas 

diversas: 
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(a) iniciais de ações civis públicas e/ou de outras ações, de 

conhecimento ou cautelares; 

(b) atas de audiências de conciliação e de instrução e julgamento;  

(c) razões, contrarrazões e outros pronunciamentos em sede recursal; 

(d) pronunciamentos contendo posicionamento pela desnecessidade 

de intervenção do Ministério Público no feito respectivo; 

(e) outros pronunciamentos, incidentais ou de mérito, elaborados como 

órgão agente ou interveniente; 

(f) acordos extrajudiciais referendados; 

(g) portarias inauguratórias de procedimento preparatório e/ou 

inquérito civil; 

(h) recomendações administrativas; 

(i) termos de ajustamento de conduta; 

(j) promoções de arquivamento de procedimento preparatório e/ou 

inquérito civil; 

(l) outras manifestações; 

(m) relatórios de visitas e/ou inspeções nas instituições, entidades e 

estabelecimentos diversos, previstos no art. 23, incisos I a X, do presente 

Ato; 

(n) atas de reuniões de Conselhos Municipais diversos, com 

participação do Ministério Público. 

§ 2º – Faculta-se, ainda, a remessa: 

(a) de declaração do próprio membro do Ministério Público, contendo 

informações relativas ao número de audiências extrajudiciais e judiciais 

realizadas por área de atuação, bem como ao número de feitos 

recebidos em carga e número de feitos devolvidos com manifestação, 

a revelarem produtividade no período;  

(b) de trabalhos que revelem esforços no sentido de aprimorar sua 

cultura jurídica, como publicação de livros, teses, estudos, artigos e 

outros. 

Art. 17 – O membro do Ministério Público em estágio probatório deverá 

organizar as peças em sequência cronológica e com índice 
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quantitativo, em atenção à forma e ordem discriminadas no artigo 

anterior, encaminhando-as mediante expediente à Corregedoria-Geral, 

com informações relativas ao nome do Promotor de Justiça, cargo 

ocupado, data da posse, trimestre civil a que se referem as peças 

encaminhadas, especificação das Promotorias de Justiça e Comarcas 

perante as quais exerceu atividades no período, registrando eventuais 

afastamentos, férias, licenças e designações outras. 

 

Art. 18 – A Secretaria da Corregedoria-Geral controlará o recebimento 

dos materiais de trabalho trimestrais, até o encerramento do período de 

estágio probatório, comunicando ao Corregedor-Geral, para as 

providências cabíveis, a eventual ausência de remessa do material em 

referência, por parte do membro do Ministério Público em estágio 

probatório. 

 

Art. 19 – O material especificado no art. 16 e parágrafos, do presente 

Ato, encaminhado pelo membro do Ministério Público em estágio 

probatório à Corregedoria-Geral, será examinado pelos Promotores-

Corregedores, que elaborarão relatório descritivo e valorativo, com 

eventuais orientações, recomendações e elogios, atribuindo conceitos 

variáveis entre “Ótimo”, “Bom”, “Regular”, “Fraco” ou “Insuficiente”, a 

serem registrados na ficha funcional respectiva, após aprovação pelo 

Corregedor-Geral ou Subcorregedor-Geral. 

§ 1º – Para fins de atribuição de um dos conceitos, será levado em 

conta, essencialmente, a produtividade, o conteúdo jurídico, o poder 

de convencimento, a adequação técnica, a sistematização lógica, a 

forma gráfica, a qualidade da redação, o emprego da linguagem e a 

atuação judicial e extrajudicial. 

§ 2º – Cópia do relatório referido no caput deste artigo será 

encaminhado por expediente eletrônico ao membro do Ministério 

Público em estágio probatório, com indicação expressa do conceito 

respectivo. 

§ 3º – Se necessário e conveniente, poderá ser instaurado procedimento 

de monitoramento pela Corregedoria-Geral, com a finalidade de 

acompanhamento específico da atuação funcional do membro do 

Ministério Público em estágio probatório, quando a este for atribuído o 

conceito “fraco” ou “insuficiente”. 

 

Art. 20 – Para fins de orientações e recomendações específicas quanto 

à atuação funcional, os membros do Ministério Público em estágio 



14 
 

probatório poderão ser convocados, a critério do Corregedor-Geral ou 

do Subcorregedor-Geral, a reuniões coletivas ou individuais. 

Parágrafo único – Na hipótese prevista no caput deste artigo, poderá 

haver solicitação de auxílio ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 

Funcional da Procuradoria-Geral de Justiça, para atuação conjunta 

com a Corregedoria-Geral. 

 

Art. 21 – Para a obtenção de dados necessários à orientação da 

atuação funcional e à atribuição de conceitos, a Corregedoria-Geral 

poderá solicitar, quando necessário, informações dos membros do 

Ministério Público que tenham sido substituídos ou atuado na mesma 

Promotoria de Justiça ou comarca que aqueles em estágio probatório. 

 

 

 

TÍTULO III 

Das Pastas, Livros e Relatórios Obrigatórios das Promotorias de Justiça 

 

 

Art. 22 – Os membros do Ministério Público manterão em cada 

Promotoria de Justiça, preferentemente em meio eletrônico, pastas de: 

I – ofícios recebidos; 

II – ofícios expedidos; 

III – petições iniciais e pronunciamentos diversos, extrajudiciais e 

judiciais, de acordo com a integralidade do material especificado no 

art. 16, § 1º, deste Ato. 

§ 1º – Nas Promotorias de Justiça com atuação de dois ou mais 

membros do Ministério Público, as pastas eletrônicas especificadas nos 

incisos I a III deste artigo poderão ser instituídas e mantidas junto à 

Coordenadoria Administrativa da Promotoria, que zelará por sua ordem 

e regularidade. 

§ 2º – Quando do encerramento de suas atribuições na Promotoria de 

Justiça, em razão de remoção, promoção ou término de designação, o 

membro do Ministério Público deverá realizar backup da integralidade 

do material institucional previsto nos incisos I a III deste artigo, 

disponibilizando-o em CD, DVD ou pen drive, para utilização irrestrita 

pelo membro imediatamente sucessor.  
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Art. 23 – Os membros do Ministério Público, conforme as áreas de 

atribuição específicas, deverão utilizar periodicamente, no sistema PRO-

MP, os livros virtuais para registro cronológico de: 

I – relatórios de inspeções, periódicas e anuais, em entidades de 

acolhimento institucional e programas de acolhimento familiar de 

crianças e adolescentes (Resolução nº 71-CNMP); 

II – relatórios de inspeções, periódicas e anuais, em unidades de 

cumprimento de medidas de semiliberdade e internação de 

adolescentes (Resolução nº 67-CNMP); 

III – relatórios de visitas mensais a entidades de acolhimento institucional 

de crianças e adolescentes (LCE 085/99, art. 57, inciso VII e 

Recomendação nº 01/2006-CGMP); 

IV – relatórios de visitas anuais a entidades de acolhimento e/ou 

internação de longa permanência para pessoas com deficiência (LCE 

085/99, art. 57, inciso VII e Recomendação nº 64/2018-CNMP); (Redação 

modificada pelo Ato Conjunto nº 3/2018-PGJ/CGMP) 

V – relatórios de visitas anuais a entidades que prestem serviços de 

longa permanência a idosos (LCE 085/99, art. 57, inciso VII e Resolução 

nº 154/2016-CNMP); (Redação modificada pelo Ato Conjunto nº 3/2018-

PGJ/CGMP) 

VI – relatórios de inspeções mensais em unidades prisionais da 

Comarca, referentes à área de execução penal (LCE 085/99, art. 57, 

inciso VIII e art. 69, inciso I); 

VII – relatórios de inspeções, mensais e anuais, em estabelecimentos 

penais do sistema penitenciário, referentes à área de execução penal 

(Resolução nº 56-CNMP); 

VIII – relatórios de inspeções trimestrais em unidades policiais, referentes 

ao controle externo da atividade policial (Resolução nº 20-CNMP, 

Resolução nº 1004/09-PGJ e Ato nº 01/2011-PGJ); 

IX – relatórios de visitas periódicas a estabelecimentos de internação 

psiquiátrica (Lei Estadual nº 11.189/95, art. 11); 

X – relatórios de inspeções periódicas em fundações (LCE 085/99, art. 68, 

inciso XII); 

XI – relatórios mensais de interceptações telefônicas e em sistemas de 

informação (Resolução nº 36-CNMP); 

http://www.mppr.mp.br/arquivos/File/cgmp/2018/atoconj032018pgjcgmp.pdf
http://www.mppr.mp.br/arquivos/File/cgmp/2018/atoconj032018pgjcgmp.pdf
http://www.mppr.mp.br/arquivos/File/cgmp/2018/atoconj032018pgjcgmp.pdf
http://www.mppr.mp.br/arquivos/File/cgmp/2018/atoconj032018pgjcgmp.pdf
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XII – casos de violência doméstica e familiar (Lei 11.340/06, art. 26, inciso 

III); 

XIII – atas de reuniões periódicas de Conselhos Municipais diversos, com 

participação do Ministério Público. 

§ 1º – Paralelamente, além dos livros virtuais obrigatórios previstos neste 

artigo, o membro do Ministério Público poderá manter, a seu critério e 

facultativamente, livros físicos na Promotoria de Justiça, destinados aos 

mesmos fins. 

§ 2º – A utilização e alimentação periódica dos livros virtuais obrigatórios, 

previstos neste artigo, não dispensa a obrigatoriedade, pelo membro do 

Ministério Público, de envio eletrônico dos relatórios, mensais e anuais, 

na forma prevista nas referidas Resoluções do Conselho Nacional do 

Ministério Público.  

 

 

TÍTULO IV 

Disposições Finais 

 

Art. 24 – Para adequada e efetiva intercomunicação relacionada ao 

exercício das atividades especificadas no presente Ato, os membros do 

Ministério Público deverão manter em regular ativação e operação seu 

e-mail funcional, de forma a viabilizar consulta e utilização diárias.  

Art. 25 – Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se o Ato Conjunto nº 01/2000 PGJ/CGMP, de 10.04.2000, e 

demais disposições em contrário. (Renumerado pelo Ato Conjunto nº 

2/2013-PGJ/CGMP) 

 

Curitiba, 08 de outubro de 2013. 

 

 

Gilberto Giacoia 

Procurador-Geral de Justiça 

 

 

Moacir Gonçalves Nogueira Neto 

Corregedor-Geral do Ministério Público 

http://www.mppr.mp.br/arquivos/File/cgmp/Ato_Conjunto_02_2013_PGJ_CGMP.pdf
http://www.mppr.mp.br/arquivos/File/cgmp/Ato_Conjunto_02_2013_PGJ_CGMP.pdf

